
Protokoll fört vid styrelsemöte nr 8. 2017  
Svenska Perro De Agua Español Klubben;  
2017-09-21 telefonmöte kl 18.50 

Justeras: Justeras: Justeras: 
1(2) 

Närvarande: Veronica ”Virran” Tuszkay, Christina ”Ki” Öberg, Jenny Linderoth, 
Björn Bäck, Marianne ”Mia” Joelsson, Per-Ola ”Pelle” Israelsson, Ulrika Bejker 
Ej närvarande:  

§ 106 Mötet öppnades 
Ordförande Veronica önskar oss alla välkomna till detta möte. 

§ 107 Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkändes. 

§ 108 Val av justerare 
Till justerare valdes Christina ”Ki” Öberg. 

§ 109 Godkännande av föregående protokoll 
Föregående protokoll från möte 2017-08-24 godkändes och lades till 
handlingarna. 

§ 110 Kassarapport 
Kassaläget är stabilt. 
§113 a Aktivitetsbidrag lokalombud Stockholm 2000kr. 

§ 111 Genomgång av uppdragslistan 
Följande punkter är pågående; 
62 a stående punkt på dagordningen, 127 f, 126 j. 
Följande punkter är klara; 
95 a, 95 b, 101 c, 102 a1, 102 a2. 

§ 112 Genomgång av uppdragslistan – Hemsidan 
a) Hantering/ justering av uppfödarlistan 

- 

§ 113 Inkomna skrivelser 
a) Lokalombud i Stockholm - ansökan om aktivitetsbidrag för klippkurs 

Styrelsen fattar beslut om att godkänna ett bidrag om 2000kr. 
”Ki” får i uppdrag att informera lokalombudet om beslutet och be om 
deltagarförteckning samt betala ut bidraget. 

§ 114 Bordlagda ärenden 

§ 115 Rapport och info till och från Avelskommittén (AK) 
a) Frågor från medlemmar ska alltid besvaras skriftligen efter att en dialog om 

frågan förts inom AK. 
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§ 116 Rapport och information till och från Perro de Trabajo 
a) Fråga ställd om möjligheten att sära på Grännaträffen och KM. Frågan går 

tillbaka till arbetsgruppen som får arbeta vidare med denna.  

§ 117 Rapport och information till och från arbetsgruppen för 
Domarkonferens 2018 

a) Inget möte har hållits i gruppen sedan förra styrelsemötet. 
”Virran” och Jenny har arbetat med kommentarer till rasstandarden i 
raskompendiet. Arbetet med bilder fortgår. 
Telefonmöte kommer att hållas 2/10 och ett fysiskt möte 16/10. 

§ 118 Planering 
a) Utvärdering Gränna 2017 

Färre deltagare i år, drygt 60 hundar. Fortsatt diskussion om Gränna tas vid 
styrelsemötet på Säröhus 6/10. 

b) Perroseminarium – hur ligger vi till? 
Moderator för söndagens diskussionsforum har tyvärr lämnat återbud. 
Väldigt få anmälda, 9st, till dags dato. Styrelsen fattar beslut om att Ulrika 
informerar övriga i styrelsen om antalet anmälda när anmälningstiden gått 
ut. Därefter fattas beslut i frågan om att ställa in seminariet eller inte. 

§ 119 Övriga frågor 
a) Facebookgruppen 

Diskussion om de fastnålade reglerna angående reklam tas på 
styrelsemötet på Säröhus 6/10. 

b) Beslut: Att samtliga deltagare ska vara medlemmar i SPDAEK då 
aktivitetsbidrag betalas ut till lokalombuden. 

§ 120 Nästa möte 
Nästa möte: 2017-10-07&08 Säröhus.  

§ 121 Mötets avslutande 
Mötets avslutande, Veronica tackar för visat intresse. 
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